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ПРОТОКОЛ № 26
« 11 » жовтня

2021 року

м. Миргород

Головував : міський голова – голова комісії з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха.
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені: за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про виникнення надзвичайної ситуації на території Миргородської міської
територіальної громади, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним
установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника міського голови (з питань ЖКГ) Сергія Швайку,
начальника відділу освіти Тетяни Колибельнік, начальника відділу культури Лариси
Педченко.
Начальник сектору цивільного захисту Олександр Яременко, стосовно
протокольного рішення регіональної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій (протокол від 11.10.2021 року №18/2021).
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
1. Прийняти до відома: ситуація, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання
природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років та
подальшим виникненням загрози життю і здоров’ю населення Миргородської міської
територіальної громади та заподіяння значних матеріальних збитків, відповідно до пункту
24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту, визначена надзвичайною
ситуацією.
2. Визначена регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій надзвичайна ситуація, що склалася у зв’язку з відсутністю
постачання природного газу бюджетним установам (комунальним закладам тощо) на
осінньо-зимовий період 2021-2022 років, відповідно до Національного класифікатора
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, п 4.3 (п.5.2 - НС регіонального рівня) Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, класифікувати як надзвичайну
ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800 - НС унаслідок аварій
на системах життєзабезпечення) регіонального рівня поширюється на всю територію
Миргородської міської територіальної громади.

3. Рекомендувати виконавчому комітету Миргородської міської ради, виконавчим
органам Миргородської міської ради та суб’єктам господарювання комунальної форми
власності Миргородської міської територіальної громади у відповідності до чинного
законодавства України здійснити заходи щодо забезпечення постачання природного газу в
осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
Термін: Негайно.
Результати голосування: «ЗА»- 10, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Рішення прийнято.
Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
Про виконані заходи проінформувати секретаріат місцевої комісії тел. 5-31-85 у
визначені терміни.

Міський голова

Сергій Соломаха

Секретар комісії

Олександр Яременко

